
 

Manifest 

VAGA NO ÉS DELICTE 

 

En els darrers anys hem patit una progressiva retallada dels drets 

fonamentals amb l’objectiu de restringir la llibertat d’expressió i 

manifestació recollides en la Constitució. Això ha estat conseqüència de les 

lleis aprovades pel Partit Popular per intentar fer callar les protestes contra 

les seves polítiques antisocials. 

Aquestes actituds repressives, que suposen un clar atemptat contra drets i 

llibertats democràtiques, malauradament tenen antecedents.  Només cal 

recordar que durant quaranta anys el franquisme va mantenir una 

hostilitat permanent  davant el conflicte social i especialment laboral. La 

vaga va ser declarada il·legal i el seu exercici implicà acomiadaments, 

multes i presó. Van ser necessàries moltes lluites fins que la vaga es va 

reconèixer com un dret fonamental.  

A partir de l’any 2010, amb les polítiques d’austeritat, hem patit un 

creixent atac als drets socials de la ciutadania i als drets laborals dels 

treballadors i treballadores que han provocat un enorme patiment i han 

incrementat les desigualtats.  

En les mobilitzacions socials contra aquestes polítiques destaquen les 

vagues generals convocades pels sindicats el 2010 i 2012.  

La resposta dels poders públics ha estat la criminalització selectiva  dels 

participants i la instauració d’un marc  repressiu general : La llei de 

Seguretat ciutadana, coneguda con a llei mordassa, i el nou Codi penal,  

entre d’altres.  

El Ministeri fiscal, seguint ordres del Govern, ha instruït causes criminals 

contra més de 300 sindicalistes. Estem davant d’una operació per limitar el 

dret de vaga, dissuadir als participants  i culpabilitzar als Sindicats com 

autors d’actes de violència que no s’han produït. Es pretén convertir un 



 

conflicte social inherent a una societat democràtica en un conflicte d’ordre 

públic propi de règims autoritaris.  

És el sindicalisme i la seva capacitat d’organitzar la resistència dels  

treballadors i treballadores l’objectiu d’aquesta incriminació penal que pot 

arribar a comportar elevades penes de presó.  

Alertem a l’opinió pública sobre  aquest greu atemptat a les llibertats 

democràtiques i sol·licitem al nou Parlament espanyol la derogació 

d’aquestes lleis que atempten contra els drets socials. En aquest mateix 

sentit, demanem a les institucions democràtiques, al Parlament de 

Catalunya i als Ajuntaments catalans, que aprovin mocions i resolucions 

favorables a la defensa dels drets de vaga i manifestació. 

Expressem el nostre compromís i la nostra solidaritat amb totes les 

persones processades i exigim restaurar de forma plena el dret de vaga 

com a valor bàsic  de la nostra democràcia.  La vaga no és delicte sinó 

l’exercici d’un dret fonamental que proclama la Constitució. 

 

 

 


